Sådan inviterer du pårørende til dine forløb i Mit Sygehus
Som bruger af Mit Sygehus kan du invitere pårørende til dine forløb. En pårørende kan hjælpe dig med f.eks. at svare
på spørgeskemaer, huske dine aftaler, deltage i videosamtaler med sygehuset og meget mere.
Både du, og din pårørende, skal være logget ind i Mit Sygehus med hver jeres NemID.

Sådan foregår det for patienter, der er 15 år eller ældre:
Patient

(Begge parter skal være logget ind i Mit Sygehus med deres eget NemID
1

Pårørende

Patienten sender en invitation til den pårørende
Den pårørende svarer tilbage (ja eller nej)

2
3

Hvis pårørende svarer ja – godkender patienten endeligt forbindelsen
Patient og pårørende er nu forbundet

Sådan foregår det for patienter, der er yngre end 15:
De personer, der har forældremyndigheden over en patient under 15 år, er automatisk
tilknyttet som pårørende i Mit Sygehus.
Som forældre skal du logge på Mit Sygehus med dit eget NemID for at få adgang til dit
barns forløb.
Pårørenderelationen ophører automatisk når patienten fylder 15 år.
Læs mere om, hvordan du bruger pårørende-funktionen i Mit Sygehus på de følgende sider.

Du kan invitere nye pårørende under menuen Min konto - vælg menupunktet Pårørende.
Mine pårørende

Dem, du har inviteret som dine pårørende

Pårørende til

Dem, der har inviteret dig som pårørende

Notifikationer

Eventuelle beskeder vedrørende oprettelse af pårørende

Klik her for at tilføje
en ny pårørende

Klik på + (plus) i øverste højre hjørne
for at tilføje en ny pårørende.
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Klik på Næste når du har
udfyldt CPR og valgt forløb

Skriv din pårørendes
CPR nummer.

Vælg hvilket forløb din pårørende skal
have adgang til – hvis du har mere end
et.
Klik på Næste i øverste højre hjørne.

Klik på Send når du har
foretaget dine valg

Vælg hvilke moduler (funktioner), din
pårørende skal have adgang til.
Klik evt. på  for yderligere
information om modulet
Klik på Send i øverste højre hjørne for
at sende invitationen til din
pårørende.
Din pårørende skal herefter acceptere din invitation.
Husk at give din pårørende besked om, at du har sendt en invitation i Mit sygehus, så han/hun logger sig på.
Når din invitation er accepteret, skal du endnu engang
bekræfte, at din pårørende får adgang til dine oplysninger.
Vælg Min konto » Pårørende » Se under Notifikationer – og
godkend din pårørendes adgang.

Vi ved godt, at proceduren for at tilknytte en pårørende er lidt besværlig.
Det handler dog om at sikre, at kun de rigtige personer får adgang til dine personlige oplysninger.
Derfor skal du godkende ad to omgange.
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Ændre indstillinger eller slette en pårørende-relation
Hvis du som patient vil ændre, hvad din
pårørende har adgang til, eller slette en
pårørende, skal du vælge Min konto og
menupunktet Pårørende.
Klik på den pårørende du vil ændre
indstillinger for.
Her kan du ændre hvilke funktioner, din
pårørende skal have adgang til.
Klik på Gem øverst til højre for at gemme
de nye indstillinger.
Klik på Slet øverst til højre for helt at
slette den pårørendes adgang til din Mit
Sygehus-konto.
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